
Vragen Seniorenpartij. 
 
Door de Seniorenpartij zijn een tweetal vragen gesteld. De ene vraag is een vraag 
voor de commissie Samenleving de andere vraag voor de commissie Bestuur. 
 
Hieronder treft u de vragen en antwoorden aan.  
 
Vraag voor commissie Samenleving 
 

De kilometervergoeding voor vrijwilligers is van € 0.30  onlangs naar € 0.33  gegaan. 

Wij nemen aan dat vrijwillige organisaties zoals “Graag Gedaan,” hier ook onder 

vallen? Eén tarief  hanteren voor alle  vrijwilligersorganisaties lijkt ons wel zo eerlijk en 

voor de hand liggend. 

Antwoord: 
 

Een van de essentiële voorwaarden voor het vrijwilligerswerk is dat het onbezoldigd 

wordt verricht. Dit sluit echter niet uit dat een organisatie aan haar vrijwilligers een 

vergoeding betaalt om de kosten die ze maken naar aanleiding van het 

vrijwilligerswerk te compenseren. 

Of een organisatie wel of geen onkosten en/of reiskosten vergoedt aan zijn 

vrijwilligers, is een keuze van de organisatie. 

De stichting Wonen Plus Welzijn hanteren voor haar vrijwilligers een tarief van € 0,33. 

De stichtingen Graag Gedaan vallen onder deze organisatie. 

 
 
Vraag voor commissie Bestuur 
 

Waarom worden er nog steeds reclameborden ( in dit geval in Callantsoog) aan 

palen bevestigd zodanig dat dit voor de nodige overlast zorgt terwijl beloofd was 

dat per januari van dit jaar plaatsing daarvan aanzienlijk minder zou worden en 

bovendien zodanig dat het voetgangersverkeer hier geen hinder van ondervindt. 

Het is ons bekend dat van plaatsing thans melding bij u gemaakt dient te worden 

maar dan zal er op toegezien moeten  worden dat deze uitsluitend op locaties 

komen die speciaal daartoe aangewezen zijn zoals voorheen, middels nummering 

op bepaalde palen, van kracht was. 

 

Antwoord: 

Het klopt inderdaad dat volgens het besluit hierover van het college van B&W per 1 

januari 2018 tijdelijke reclameborden in beginsel niet meer toegestaan zijn binnen de 

gemeente Schagen. Het besluit bepaalt echter ook dat bepaalde, in het besluit 

omschreven type reclameborden, met in achtneming van de daarbij opgenomen 

voorwaarden wel toegestaan zijn. 

 



Onze Boa’s zijn hier uiteraard van op de hoogte en hebben wij dan ook verzocht om 

handhavend op te treden indien een verboden bord gesignaleerd wordt. Indien 

een verboden bord gesignaleerd is dan wordt eerst contact opgenomen met de 

plaaster van het bord en hem/haar verzocht deze binnen een redelijke termijn te 

verwijderen. Als het verboden bord na verloop van de gesteld termijn nog steeds 

aanwezig is zal opnieuw overwogen worden welk handhavingsinstrument ingezet zal 

worden om het bord te verwijderen en verwijderd te houden.  

Het helpt uiteraard mee als melding gemaakt wordt van de aanwezigheid en 

exacte locatie van een verboden bord, zodat handhaving op gerichte wijze kan 

plaatsvinden.  

 


